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Maio 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

COVID 19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 85/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-30, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 que 

declara a situação de calamidade, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/132800054 

 

COVID 19 – Levantamento das medidas de 

confinamento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 85/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-30, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020 que 

estabelece uma estratégia de levantamento de 

medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/132800056 

 

 

COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 85-

A/2020, Série I de 2020-05-01, o Decreto-Lei n.º 

20/2020 que altera as medidas excecionais e 

temporárias relativas à pandemia da doença 

COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/132800060 

 

Prorrogação dos benefícios fiscais relativos ao 

Mecenato 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 157/2020-XXII, de 04-05-2020, do Secretário de 

Estado dos Assuntos Fiscais que estabelece a 

prorrogação do prazo até 31 de julho de 2020 da 

aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no 

Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em 

Imposto do Selo (COVID 19).  

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf 

https://dre.pt/application/file/a/132800054
https://dre.pt/application/file/a/132800056
https://dre.pt/application/file/a/132800060
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_157_2020_XXII.pdf
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IVA – Isenção e taxa reduzida 

Foi publicada, no Diário da República n.º 89/2020, 

Série I de 2020-05-07, a Lei n.º 13/2020 que 

estabelece medidas fiscais temporárias a nível de 

IVA (isenção e aplicação da taxa reduzida), alarga o 

limite para a concessão de garantias, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, e procede à 

primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 

Orçamento do Estado para 2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/133250481/details/maximized 

 

COVID 19 – Autarquias locais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 89/2020, 

Série I de 2020-05-07, a Lei n.º 12/2020 que 

promove e garante a capacidade de resposta das 

autarquias locais no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis 

n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de 

abril. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/133250480/details/maximized 

 

IVA – Taxa reduzida – Gel desinfetante cutâneo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 89/2020, 

2.º Suplemento, Série II de 2020-05-07, o Despacho 

n.º 5335-A/2020 que vem definir as especificidades 

do gel desinfetante cutâneo para efeitos de 

aplicação da taxa reduzida de IVA. 

https://dre.pt/application/file/a/133324681 

 

COVID 19- Medidas excecionais e temporárias  

Foi publicada, no Diário da República n.º 90-

A/2020, Série I de 2020-05-09, a Lei n.º 14/2020 

que procede à terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março, que aprova medidas excecionais e 

temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 

doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/133459483 

 

Programa Adaptar 

Foi publicado, no Diário da República n.º 94/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-05-14, o Decreto-

Lei n.º 20-G/2020, que estabelece um sistema de 

incentivos à segurança nas micro, pequenas e 

médias empresas, no contexto da doença COVID-

19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2

020-05-14&date=2020-05-01 

 

COVID 19 – Situação de calamidade  

Foi publicada, no Diário da República n.º 95-

B/2020, Série I de 2020-05-17, a Resolução do 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250481/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250480/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250480/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/133324681
https://dre.pt/application/file/a/133459483
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133723684/details/maximized?serie=I&day=2020-05-14&date=2020-05-01
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Conselho de Ministros n.º 38/2020 que prorroga a 

declaração da situação de calamidade, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/133915177 

 

COVID 19 – Risco de desemprego  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

159 de 2020-05-25, o Regulamento (UE) 2020/672 

do Conselho, de 19 de maio de 2020, relativo à 

criação de um instrumento europeu de apoio 

temporário para atenuar os riscos de desemprego 

numa situação de emergência (SURE) na sequência 

do surto de COVID-19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.00

01.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC 

 

COVID 19 – Isenção de IVA – Lista de 

entidades 

Foi publicado, no Diário da República n.º 98/2020, 

1.º Suplemento, Série II de 2020-05-20, o Despacho 

n.º 5.638-A/2020 que aprova as listas das entidades 

que beneficiam da isenção de IVA na aquisição de 

bens necessários para o combate à COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/134022746 

 

 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 

ao Emprego  

Foi publicada, no Diário da República n.º 100/2020, 

Série I de 2020-05-22, a Portaria n.º 122/2020 que 

procede à terceira alteração ao Regulamento que 

criou o Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), aprovado 

pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/134305982/details/maximized 

 

Assembleias gerais - Sociedades europeias (SE) 

e sociedades cooperativas europeias (SCE). 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

165, de 2020-05-25, o Regulamento (UE) 

2020/699, do Conselho de 25 de maio de 2020 que 

estabelece medidas temporárias respeitantes às 

assembleias gerais das sociedades europeias (SE) e 

das sociedades cooperativas europeias (SCE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.00

25.01.POR&toc=OJ:L:2020:165:TOC 

  

COVID – Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 105/2020, 

Série I de 2020-05-29, a Lei n.º 16/2020 que altera 

as medidas excecionais e temporárias de resposta à 

pandemia da doença COVID-19, procedendo à 

quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

https://dre.pt/application/file/a/133915177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://dre.pt/application/file/a/134022746
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134305982/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134305982/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0025.01.POR&toc=OJ:L:2020:165:TOC
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março, à primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 

de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/134762423/details/maximized 

 

COVID 19 – Arrendamentos – Mora no 

pagamento  

Foi publicada, no Diário da República n.º 105/2020, 

Série I de 2020-05-29, a Lei n.º 17/2020 que altera 

o regime excecional para as situações de mora no 

pagamento da renda devida nos termos de 

contratos de arrendamento urbano habitacional e 

não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-

19, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 4-

C/2020, de 6 de abril. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/134762424/details/maximized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento do Estado para 2020 

Foi publicada, no Diário da República n.º 105/2020, 

Série I de 2020-05-29, a Declaração de Retificação 

n.º 23/2020 que retifica a Lei n.º 2/2020, de 31 de 

março, “Orçamento do Estado para 2020”. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/134762427/details/maximized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762423/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762423/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762424/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762427/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134762427/details/maximized
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 767 22/05 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 
de junho. 

30 221 12/05 

IVA - Prorrogação do Prazo para Entrega da Declaração Periódica e 
Pagamento do Respetivo Imposto. Apuramento do Imposto com Base no 
Sistema e-fatura. Prorrogação do Prazo para Entrega da Declaração de 
Informação Contabilística e Fiscal. 

30 222 25/05 

IVA – Isenção Aplicável aos Bens Necessários no Combate ao Surto de 
COVID-19, quando Adquiridos pelo Estado, Outros Organismos Públicos 
ou Por Organizações sem Fins Lucrativos. Aplicação da Taxa Reduzida 
do Imposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

19/05/2020 EBF  22 

Enquadramento dos rendimentos obtidos no âmbito 
da execução de projetos de construção ou reabilitação 
e da alienação de imóveis por fundos de investimento 
imobiliário. 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

19/05/2020 EBF 22 

Enquadramento dos rendimentos obtidos no âmbito 
da execução de projetos de construção ou reabilitação 
e da alienação de imóveis por fundos de investimento 
imobiliário. 

06/05/2020 EBF 60 
Operação de Cisão - Reorganização de empresas em 
resultado de operações de restruturação ou de 
acordos de cooperação 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

28/05/2020 CIVA 29 17410 

Faturas - Documentos que devem ser emitidos pelos 
titulares dos direitos de autor, nomeadamente se os 
mesmos devem ter por base a atividade de "Criação 
artística e literária" e se tais operações configuram, 
ou não, a realização de atos isolados. 
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28/05/2020 CIVA 18 17261 

Inversão do sujeito passivo (não aplicação da regra) – 
Aquisição de estilha e fita, derivados de madeira - 
material sobrante que é sujeita a corte para se 
apresentar como sobrantes de madeira em pedaços 
mais pequenos e finos 

28/05/2020 CIVA 18 16968 

Inversão do sujeito passivo - Produção e venda de 
carvão vegetal (artificial- obtido a partir da queima 
da madeira), não tem enquadramento no mecanismo 
da inversão do sujeito passivo, cabendo ao 
transmitente proceder à liquidação do IVA nos 
termos gerais do CIVA. 

28/05/2020 CIVA 18 17104 

Inversão do sujeito passivo (não aplicável neste caso) 
/ Liquidação do imposto nos termos gerais do CIVA - 
Produção (industrial) e comercialização de sobrantes 
ou subprodutos de madeira, tais como a estilha, a 
serradura.... 

28/05/2020 CIVA 18 17055 

Inversão do sujeito passivo / Liquidação do imposto 
nos termos gerais do CIVA- Transmissão de 
biomassa florestal (sobrante resultante de limpezas 
florestais),….. Quanto à biomassa florestal triturada 
ou processada, não é de aplicar as regras … 

11/05/2020 CIVA 18 17452 
Taxas - Produtos farmacêuticos – “Biocidas” de 
higiene humana 

11/05/2020 Lista I 2.23 17295 

Taxa - Reabilitação Urbana - Reabilitação de um 
prédio urbano do qual é proprietário, celebrando 
para o efeito um contrato de empreitada - Não se 
encontrando localizado em área de reabilitação 
urbana, não pode beneficiar de enquadramento na 
verba 2.23 da lista I anexa ao CIVA 

11/05/2020 CIVA 18 17256 

Taxas – Honorários de jurisconsulto - Apoio 
judiciário - Beneficio de facto do direito à proteção 
jurídica na modalidade de apoio judiciário - 
pagamento de encargos e demais despes, sem 
nomeação de defensor/patrono oficioso. 

11/05/2020 CIVA 19 17245 

Direito à dedução – Atividade desenvolvida, 
"Agências de Publicidade", "Manutenção e 
Reparação de Veículos Automóveis", "Comércio de 
Automóveis Ligeiros" …… 

11/05/2020 CIVA 18 16885 
Taxas - Participação de docentes do Instituto 
(requerente) em painéis de avaliação do Concurso 
para Bolsas de Doutoramento da Fundação... 

11/05/2020 CIVA 6 15514 
Localização de operações - Contratação de oradores 
e especialistas internacionais 

11/05/2020 CIVA 16 15035 

Taxas – IVA - Taxa instituída pela Portaria n.º 74 
C/2016, de 23/03, e o que respeita à sua inclusão na 
base tributável das prestações de serviços faturadas 
aos clientes. 
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04/05/2020 CIVA 21 16322 
Direito à dedução - IVA suportado na aquisição, 
aluguer de viaturas, gasóleo e gasolina (um carro 
hibrido), portagens, conservação e reparação …. 

04/05/2020 CIVA 21 16206 

Direito à dedução - Passeios turísticos que incluem 
almoço, entrada em museus e outros locais turísticos 
da região bem como o transporte dos clientes em 
veiculo próprio do s.p. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE O SETOR ENERGÉTICO 

15/05/2020 CESE 3 
Incidência objetiva da Contribuição Extraordinária 
sobre o Setor Energético - Goodwill 

 

 

 
Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-661/18 30 abril 2020 
CTT – Correios 

de Portugal 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Dedução do imposto pago a 
montante — Artigo 173.° — Sujeito passivo misto — 
Métodos de dedução — Dedução pro rata — Dedução com 
base na afetação — Artigos 184.° a 186.° — Regularização 
das deduções — Alteração dos elementos tomados em 
consideração para a determinação do montante de 
dedução — Operação a jusante erradamente considerada 
isenta de IVA — Medida nacional que proíbe a alteração do 
método de dedução em relação aos anos já decorridos — 
Prazo de caducidade — Princípios da neutralidade fiscal, da 
segurança jurídica, da efetividade e da proporcionalidade. 
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C‑184/19 30 abril 2020 Hecta Viticol 
Impostos 
sobre o 

consumo 

Diretivas 92/83/CEE e 92/84/CEE – Taxas dos impostos 
especiais sobre o consumo de vinho e de bebidas 
tranquilas fermentadas, com exceção do vinho ou da 
cerveja – Taxas dos impostos especiais sobre o consumo 
diferenciados – Princípios da segurança jurídica e da 
proteção da confiança legítima. 

C‑258/19 30 abril 2020 EUROVIA IVA 

Diretiva 77/388/CEE – Artigo 10.°, n.° 2, primeiro e 
terceiro parágrafos, artigo 17.°, n.° 1, e artigo 18.°, n.° 2, 
primeiro parágrafo – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 63.°, 
artigo 64.°, n.° 1, artigo 66.°, primeiro parágrafo, alíneas a) 
a c), artigo 167.° e artigo 179.°, primeiro parágrafo – 
Prestação de serviços realizada antes da adesão da 
Hungria à União Europeia – Determinação exata da 
remuneração dessa prestação ocorrida após a adesão – 
Fatura relativa à mesma prestação emitida, e respetivo 
pagamento efetuado, após a adesão – Recusa do exercício 
do direito a dedução com base nessa fatura por motivo de 
prescrição – Competência do Tribunal de 
Justiça.interpretativos. 

C‑547/18 7 maio 2020 
Dong Yang 
Electronics 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 44.° – Regulamento de 
Execução (UE) n.º 282/2011 – Artigo 11.°, n.° 1 – 
Prestação de serviços – Lugar de conexão fiscal – 
Conceito de “estabelecimento estável” – Sujeito passivo 
de IVA – Filial de uma sociedade de um Estado terceiro 
localizada num Estado‑membro. 

C‑17/19 28 maio 2020 
World Comm 
Trading Gfz 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 90.° — Artigos 184.° a 
186.° — Princípio da neutralidade do IVA — Regularização 
da dedução de imposto inicialmente efetuada — 
Descontos concedidos em entregas intracomunitárias e 
internas de bens. 

 


